
1 
 

BAB I 
 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu indikator era globalisasi adalah ditandai dengan munculnya 

perdagangan bebas serta barang-barang bebas keluar masuk tidak mengenal 

batas negara (borderless). Disisi lain, era globalisasi menimbulkan persaingan 

yang makin ketat dalam hal barang, jasa, modal maupun tenaga kerja/sumber 

daya manusia. Untuk dapat berkiprah dalam era tersebut diperlukan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang mempunyai daya saing secara terbuka dengan 

negara lain, adaptif serta antisipatif terhadap berbagai perubahan dan kondisi 

baru, terbuka terhadap perubahan, mampu belajar bagaimana belajar (learning 

how to learn), memiliki bebagai keterampilan,  serta memiliki dasar kemampuan 

luas, kuat, dan mendasar untuk berkembang di masa yang akan datang 

(Widarto, 2012). 

Seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 15 

Desember 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing, masuknya tenaga asing di Indonesia akan 

lebih mudah. Namun, aturan ini ternyata menuai perdebatan, sejumlah pihak 

khawatir penyederhanaan izin bagi warga asing yang bekerja di Indonesia akan 

berdampak luas terutama bagi pekerja lokal. Hal tersebut didukung oleh data 

Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) bahwa, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) 

di Indonesia mengalami kenaikan signifikan pada 2017 yaitu mencapai 126.006 

pekerja. Sedangkan per November 2016, jumlah TKA yang tercatat hanya 

74.183 pekerja. 
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Banyaknya pekerja asing di Indonesia tentunya akan menjadi ancaman 

bagi tenaga kerja lokal, apalagi masih tingginya angka pengangguran di 

Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) memastikan jumlah 

pengangguran di Indonesia sampai Agustus 2017 mencapai 7,04 juta orang dari 

128,06 juta orang angkatan kerja. Salah satu fakta menarik dikutip dari CNN 

Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2015 migrasi pekerja asing di daerah 

industri sudah terjadi yaitu di Daerah Banten. Para pekerja asing yang berada di 

Daerah Banten berjumlah 10 ribu pekerja asing, jumlah ini diprediksi akan terus 

bertambah seiring berlakunya MEA 2015. Ironisnya dengan predikat sebagai 

daerah industri, Banten juga termasuk salah satu daerah dengan pengangguran 

tertinggi di Indonesia yaitu sedikitnya 489 ribu. 

Salah satu alasan TKA masuk di Indonesia adalah banyaknya proyek 

besar yang ada di Indonesia, diantaranya dalam bidang infrastruktur. Banyak 

para TKA yang lebih professional serta menguasai keterampilan dan teknologi 

yang lebih canggih dari pada tenaga kerja di Indonesia. Tentunya dengan 

kelebihan seperti itu dunia industri akan lebih tertarik untuk mempekerjakan TKA. 

Membendung masuknya pekerja asing di Indonesia adalah hal yang 

tidak mungkin berkaitan dengan era globalisasi dan ekonomi global saat ini. 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi diikuti dengan minimnya keahlian, 

akan membuat ancaman yang serius bagi para pekerja lokal. Untuk itu, 

pemerintah diharuskan mengantisipasi serbuan tenaga kerja asing lewat 

peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya lokal yang mampu 

bersaing secara global. 

Untuk mampu mengikuti persaingan global, maka dibutuhkan SDM yang 

berkualitas, mempunyai keunggulan kompetitif, dan mampu beradaptasi dengan 
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perubahan serta perkembangan global. Selain itu, lingkungan pekerjaan tentunya 

membutuhkan para pekerja yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan. Persaingan yang ketat untuk memasuki dunia kerja 

juga mendorong masyarakat untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang yang akan dimasuki dalam dunia kerja (Syafiq dan Fikawati, 2006). 

Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM bagi generasi muda calon 

tenaga kerja merupakan tanggung jawab dunia pendidikan, baik pendidikan 

formal maupun nonformal. 

Pendidikan adalah salah salah satu bidang yang digunakan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak dari 

kalangan masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraannya melalui 

pendidikan, salah satunya adalah melalui pendidikan tinggi. Banyak usaha yang 

sudah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan agar 

menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai 

kebutuhan dunia kerja. Langkah yang ditempuh adalah dengan menerapkan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  

Kurikulum berdasarkan kompetensi memang diperlukan penyesuaian 

secara periodik, agar para lulusan perguruan tinggi dapat diserap oleh dunia 

kerja, dengan kata lain tidak menjadi pengguran. Departemen Pendidikan 

Nasional (2005) mengisyaratkan satu di antara sembilan strategi pembangunan 

pendidikan di Indonesia adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum 

berbasis kompetensi (competency based-education), unsur utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia yang perlu 
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dikaji dan ditetapkan dalam sistem adalah tujuannya yaitu menyiapkan peserta 

didik memasuki dunia kerja (Basuki, 2005). 

Perubahan yang cepat di dunia kerja sebagai akibat dari globalilasi 

dunia kerja dan revolusi dibidang teknologi serta berbagai disiplin science lainnya 

menuntut antisipasi dan evaluasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh 

dunia kerja (Wijanarka, 2008). Evaluasi juga penting dilakukan agar dunia 

pendidikan tinggi tidak terpisah dan berjarak dari dunia kerja riil yang ada di 

masyarakat. Untuk itu pendidikan tinggi dan vokasi haruslah responsif terhadap 

perubahan yang terjadi baik lokal maupun global. Untuk mengantisipasi 

perubahan tersebut, maka program pendidikan tinggi dan vokasi haruslah ditinjau 

secara periodik dalam rangka penyesuaian kearah yang lebih relevan dengan 

situasi dan kondisinya. 

Kurikulum berbasis kompetensi pada Program Studi D3 Teknik Sipil 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang memiliki tujuan menyiapkan tenaga 

Ahli Madya Teknik Sipil yang sesuai dengan tuntutan pasar global. Serta memiliki 

Visi : Pada tahun 2025 menjadi Program Studi Teknik Sipil kelas dunia 

berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendikiaan. Serta salah satu 

misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang teknik sipil 

yang bermutu tinggi, dan relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan 

internasional. Maka perlu secara periodik melakukan penyesuaian-penyesuaian 

tentang program pendidikannya dalam hal ini berkenaan dengan relevansi 

kompetensi kurikulumnya dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 

Kurikulum Program Studi D3 Teknik Sipil UNY mengacu pada Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar dapat menghasilkan lulusan yang 

kompeten dibidangnya. KKNI sendiri merupakan kerangka acuan minimal yang 
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menjadi ukuran, pengakuan penjenjangan pendidikan yang dilakukan. KKNI juga 

disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. 

Dalam perspektif KKNI, setiap program studi diharuskan 

memperjelas “profil lulusan” yang diharapkan melalui kegiatan pelacakan studi, 

studi kelayakan dan analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan 

mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai mahasiswa setelah 

lulus yang merujuk pada empat aspek kebutuhan: (1) sikap (attitude), (2) bidang 

kemampuan kerja, (3) pengetahuan, dan (4) manajerial dan tanggung jawab. 

Keempat kemampuan kemudian harus dijabarkan ke dalam sebuah capaian 

pembelajaran (learning outcome) pada setiap mata kuliah di program studi. 

Sehingga nantinya, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana 

Pelaksanaan Semester (RPS) harus didasarkan pada capaian pembelajaran 

(learning outcome) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan. 

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan salah satu misi Program D3 

Teknik Sipil UNY yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang teknik 

sipil yang bermutu tinggi, dan relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, 

regional, dan internasional. Sehingga lulusannya dapat menjadi professional 

serta memiliki keterampilan dan kompetensi yang mampu bersaing secara global 

sesuai kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) khususnya pada bidang 

jasa konstruksi. Maka perlu secara periodik melakukan penyesuaian-

penyesuaian tentang program pendidikannya dalam hal ini berkenaan dengan 
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relevansi kompetensi yang tertera pada capaian pembelajaran (learning 

outcome) dengan kebutuhan industri jasa konstruksi. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan 

yang bisa diidentifikasi, di antaranya adalah: 

1. Lonjakan tenaga kerja asing sudah terjadi di Indonesia meskipun masih 

banyak pengangguran yang ada di Indonesia. 

2. SDM di Indonesia kurang berkualitas, kurang kompetitif, dan kurang mampu 

beradaptasi dengan perubahan serta perkembangan global. 

3. Perlu adanya antisipasi dan evaluasi oleh dunia pendidikan terhadap 

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 

4. Lulusan D3 Teknik Sipil UNY dalam posisinya didunia kerja adalah sebagai 

asisten pelaksana, pelaksana, surveyor serta Quality Control bidang teknik 

sipil. Mengingat  pentingnya posisi tersebut maka kompetensi yang dimiliki 

oleh lulusan harus sesuai dengan kebutuhan industri jasa konstruksi. 

C. Pembatasan Masalah 

Sebagai salah satu upaya memfokuskan penulisan supaya tidak 

melebar dari hasil yang diharapkan, maka dilakukan pembatasan. Penelitian ini 

mengkhususkan meneliti permasalahan tentang relevansi kompetensi D3 Teknik 

Sipil UNY yang terdapat pada capaian pembelajaran (learning outcome) dengan 

kebutuhan DUDI jasa konstruksi bidang pelaksana. 
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D. Rumusan masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Seberapa tingkat 

relevansi kompetensi lulusan D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta 

terhadap kebutuhan industri jasa konstruksi? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kompetensi lulusan D3 Teknik Sipil UNY. 

2. Mengetahui kompetensi lulusan D3 Teknik Sipil UNY yang diajarkan namun 

tidak dibutuhkan di industri jasa konstruksi. 

3. Mengetahui kompetensi lulusan D3 Teknik Sipil UNY yang tidak diajarkan 

namun dibutuhkan di industri jasa konstruksi. 

4. Mengetahui tingkat relevansi kompetensi lulusan D3 Teknik Sipil UNY 

terhadap kebutuhan industri jasa konstruksi. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun 

wawasan ilmiah kepada peneliti dan juga pembaca mengenai relevansi 

kompetensi D3 Teknik Sipil UNY dengan kebutuhan industri jasa konstruksi. 

Selain itu diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang 

memerlukannya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

lembaga pendidikan  sebagai pertimbangan dalam pengembanfan penyusunan 

desain kurikulum sehingga dapat membantu meningkatkan mutu hasil dan 

proses pembelajaran. 

b. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat 

sebagai pedoman agar mampu menghadapi dunia kerja pada pelaksanaan MEA 

2015 dan juga efek ekonomi global yang menyebabkan banyaknya tenaga asing 

di Indonesia. 

c. Bagi mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja serta memastikan 

keterampilan yang perlu dikuasainya selama studi pada jurusan Teknik Sipil. 

 

 


